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Ata da 27ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 20 de agosto de 2019.

Aos vinte (20) dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (2019), às nove
horas e quinze minutos (09h15min.) à hora regimental, no prédio do Poder
Legislativo Municipal, Ver. Miguel Ivanildo Barreto, sob a Presidência do Sr.
Vereador Niaris Nogueira Ferreira, ladeado pelos demais membros da Mesa
Diretora Vereador Francisco Valécio de Abrantes, Primeiro Secretário, e
Vereadora Lilian Reis Padilha, Segunda Secretária, reuniu-se a Câmara
Municipal de Augusto Corrêa, Vigésima sétima Sessão Ordinária da terceira
Sessão Legislativa da Décima quarta Legislatura, conforme previsão regimental.
À hora regimental, o Vereador Presidente saudou dos demais membros do
Parlamento, aos servidores da Casa e ao povo que estava presente no
auditório, e iniciou a reunião. Em seguida, passou a palavra para a Segunda-
Secretária que efetuou a chamada nominal dos Sres. Vereadores, estando todos
os Vereadores presentes, a saber: Antônio Maria Rabelo Marques, Carlos Melo
L. Junior, Francisco Valécio de Abrantes, Glaucia F. de Araújo Sério, Jamerson
William A. da Costa, José Carlos Amorim da Costa, José Benedito G.
Fernandes, Lilian Reis Padilha, Messias Gama Amorim, Miguel Ivonaldo F.
Barreto, Raimundo Reginaldo Santana, Sebastião Siqueira Quadros e Niaris
Nogueira Ferreira. Então, o Sr. Presidente, constatando a existência de quórum
regimental declarou aberta a sessão invocando a proteção de Deus e solicitou à
Segunda Secretária que lesse um texto da Bíblia, tendo está escolhido e lido um
trecho do Livro de Mateus Cap.12, Vers.33 a 37. Em ato continuo, o Sr.
Presidente franqueou a palavra ao Primeiro Secretário para que lesse a ata da
sessão anterior. Depois, o Sr. Presidente a submeteu à discussão, na
oportunidade, o Vereador Francisco Valécio, solicitou que fosse registrado em
ata a expressão feita pelo Ver. Miguel Ivonaldo, ao chamar os Vereadores de
“pau mole”, na sequência, esclareceu o Ver. Miguel Ivonaldo que a expressão
que utilizou em seu pronunciamento, não foi atribuída a nenhum dos Edis, mas,
solicitou para acrescentar a expressão “o mesmo pau que dá em Chico, dá em
Francisco”. Concluída as observâncias, o Sr. Presidente invocando a questão de
ordem, assim como, solicitado por outros Parlamentares decidiu o Sr. Presidente
que os pedidos dos Vereadores acima devem constar em ata, após à submeteu
à votação, restando aprovada por unanimidade. O Presidente deu seguimento à
sessão solicitando ao Primeiro Secretário que lesse a matéria constando na
pauta, a saber: Requerimentos 2019: nº21, de iniciativa do Sr. Ver. José
Benedito G. Fernandes e nº10, de iniciativa do Sr. Ver. Jamerson William A. da
Costa. Em ato continuo, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao Primeiro
Secretário para que lesse o Ofício nº001/2019, de iniciativa da Sra. Verª. Glaucia
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Sério, Assunto: Inclusão de matéria em pauta- Encaminha decisão liminar
publicada TJPA-Diário da Justiça-Edição nº6722/2019-quarta-feira, 14 de agosto
de 2019, da Vara Única de Augusto Corrêa ao Processo nº000347-
41.2019.814.0068, seguiu efetuando a leitura do Parecer que constatado em
sede liminar, a violação de direito de defesa, vislumbrando a presença do fumus
boni iuris e do periculum in mora, de modo que, Defere o pedido liminar, para
Determinar que a Auditoria Coatora, Niaris Nogueira Ferreira Presidente da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, proceda ao
sobrestamento do uso dos trabalhos concluídos da Comissão Parlamentar de
Inquérito-CPI, para evitar maiores prejuízos ao Impetrante, até o julgamento do
mérito. Existindo descumprimento dessa ordem, em consonância com o
entendimento do STJ Resp nº1.399.842- S, será aplicada multa diária, a recair
sobre a Autoridade Coatora, por tempo de atraso- astreintes- prevista no art.537,
do CPC, no valor de R$1.000,00 (mil reais), condicionada até o valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais). Seguidamente, o Sr. Presidente manifestando- se
informou que estando Presidente deste Poder, muito já fez para melhorar essa
Instituição, inclusive efetuou a compra de um aparelho Data Show, o qual estar
à disposição dos Vereadores. Dando seguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente
franqueou a palavra para a Comunicação de Lideranças Partidárias, manifestou-
se o Ver. Francisco Valécio de Abrantes, registrando que os processos
continuam tramitando neste Poder, porém, permanece sendo desrespeitados na
sua integridade não somente pelo Executivo Municipal, mas também por seus
apaniguados. Citou que são dois processos imparciais, um estar impedido pela
justiça, enquanto o outro tramita de forma regular, enfim, informou que esteve
com o Secretário de Tecnologia do Estado, o qual comunicou que serviços
sociais serão implantados neste município, assim como, em algumas
comunidades interioranas receberão Internet Banda Larga. Iniciando o Pequeno
Expediente conforme a ordem de inscrição, o Sr. Presidente convidou o Sr. Ver.
José Benedito G. Fernandes para apresentar o seu requerimento, através do
qual solicitou Emenda Parlamentar para construção do Sistema de Água na Vila
de Nova Olinda. Na sequência, fez uso da palavra o Sr. Ver. Jamerson William
A. da Costa, em cuja oportunidade requereu ao Chefe do Executivo, cópias das
seguintes informações e documentos: a) folha de pagamento (analítica) dos
servidores vinculada aos recursos do Fundeb (60%), do período de janeiro a
julho de 2019, b) folha de pagamento dos servidores, vinculada aos recursos do
Fundeb (40%), no período de janeiro a julho de 2019, c) saldo de recursos do
Fundeb, no dia 19 de agosto de 2019 e d) saldo da provisão para pagamento do
Décimo Terceiro Salário de 2019, do Fundeb. Requer ainda que este documento
seja direcionado também a presidência do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do Fundeb. Passando para o Grande Expediente convidou para
fazer uso da palavra o Sr. Ver. José Carlos Amorim da Costa, que em nome
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do Sr. Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte aos demais
Vereadores e presentes. Depois, agradeceu a Deus por mais uma sessão e
manifestou- se favorável aos requerimentos expostos. Na oportunidade,
justificou a sua ausência na ultima sessão, em razão de ter estado no Gabinete
do Vive Governador do Estado, buscando agendar audiência para tratar de
assuntos que envolvem a estrada PA/462. Informou a conclusão da ponte em
concreto da Vila do Itapixuna, cuja obra realizada pela Empresa SPA. No
ensejo, reiterou requerimento verbal solicitando para a Secretaria de Obras,
serviços de melhorias na estrada que liga a Parada Abrão ao Laguinho,
questiona o Vereador que não teve o seu pedido atendido e a dita estrada está
em péssimas condições. Outrossim, destacou que a estrada da Comunidade do
Jandiá ao Satubim foi restaurada, os serviços atribuídos a mesma foram
realizados pelos moradores locais e não pela Secretaria de Obras do Município.
Para finalizar, cobrou serviços paliativos para as estradas deste município e
renovou seu estimulo em prol do bem estar da população. Com a palavra o Sr.
Ver. Jamerson William A. da Costa, que após os cumprimentos de praxe,
agradeceu a Deus pelo dom da vida. A princípio, registrou que esteve no
Gabinete do Vice Governador e na ocasião, articulando também agendamento
para audiências em algumas secretarias, tencionando buscar melhorias a
demanda populacional. Felicitou ao Governo Municipal pela conclusão da escola
na Comunidade do Jutaí, observou que o Governo Municipal estar cumprindo
com a sua obrigação ao dar seguimento às obras herdadas da gestão anterior.
Ressaltou ainda que tanto a gestão passada, quanto a atual, tem créditos e
méritos com relação a essa obra, diante do exposto, fez menção ao relatório
produzido e entregue pelo ex. Secretário de Obras, Sr. Ivo Barreto aos
Vereadores, no qual inclui- se a escola do Jutaí com duas salas de aula, cujo
valor da obra é de R$244.709,22, (duzentos e quarenta e quatro mil setenta e
nove reais e vinte e dois centavos), Empresa JR Guimarães, vale ressaltar que a
referida obra somente foi inaugurada por esta gestão, dois anos e sete meses
depois. Citou a obra da USF da Vila do Zé Castor, na ordem de R$411.642,84,
(quatrocentos e onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro
centavos), Empresa Azimute. Ademais, citou as obras que correspondem as
Unidades de Saúde nas Vilas de Itapixuna e Travessa do Dez. Porém declara
que, nem todas as obras deixadas pelo governo passado apresentavam
problemas, desta forma, referiu- se sobre a Ponte do Perimirim, cuja obra fora
retomada com recursos empregados em fase de construção da passarela para
pedestre, o que significa que havia algo sendo executado. Enfim, retrucou que
este Poder jamais adotou qualquer ação para impedir o trabalho do Governo
Municipal. Continuando, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo F.
Barreto, que saudando a Mesa Diretora em nome do Sr. Presidente, deu boas
vindas aos demais presentes, iniciando o seu pronunciamento lançou convite
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aos presentes para participarem da entrega da Unidade de Saúde no município,
na Vila do Buçú Grande, no dia 23 deste mês, além da 3ª Edição do Plano de
Governo- Projeto “Mutirão da Reconstrução”, será oferecido diversos serviços
aos munícipes. Comentou que esteve na Vila de Aturiaí e notou que após a
polícia militar deixar de estar com frequência naquela localidade, resultou no
aumento da insegurança, isso também porque a casa onde os policias se
hospedavam não apresentava comodidade aos mesmos. Mas, após ser
informado pelo Sr. Prefeito, e por ter estado em seu gabinete alguns moradores
da Vila de Aturiaí, junto com um sargento, sugeriu a verificação de uma casa,
onde a Prefeitura Municipal tomaria as providencias necessárias para a locação
do móvel, o que resolveria a permanência dos policias na supracitada vila,
porém, até o momento não retornaram. Ademais, noticiou que o Ministério da
Integração liberou a 2ª parcela do recurso para o município, o qual contemplará
as Vilas de Patal e Aturiaí com serviços de pavimentação asfáltica. Solicitou o
apoio da assessoria jurídica desta Casa, quanto ao requerimento conjunto que
apresentará pedindo reajuste nas diárias dos servidores do Executivo Municipal.
Por fim, solicitou por meio do oficio nº07/2019, cópias dos extratos detalhados
das folhas de pagamento, referente ao período de janeiro a julho de 2019 da
Câmara Municipal, pois observou que o Assessor Jurídico não compareceu na
audiência da Comissão processante no dia 14 deste mês e pouco se faz
presente para assessora- los neste Poder. Dando seguimento, ocupou a tribuna
o Sr. Ver. Raimundo Reginaldo Santana, que saudando a todos, teceu
comentários acerca do Sistema de Água da Vila de Nova Olinda, que apesar
das dificuldades, tem se empenhado bastante para resolver os problemas
daquela vila, principalmente para garantir água de qualidade aos moradores,
frisou que assim como, o Sr. Prefeito buscou recursos para concretizar na
realização desse sistema, o Vereador José Benedito também solicitou através
de requerimento ao Senador Paulo Rocha, cujo recurso será repassado através
da Sudan para ser investido no mesmo, pontua ainda que é importante a
parceria deste Parlamento para solucionar o problema de capitação de água em
Nova Olinda. Ademais, sublinhou que brevemente o asfaltamento nas ruas da
Vila de Nova Olinda será realizado, o qual trará além de melhorias da qualidade
de vida aos moradores é um sonho almejado por todos, destarte, informa que as
obras da escola localizada nesta Vila, também serão retomadas, cuja obra
deixada pela gestão anterior. Outrossim, lançou convite aos presentes para
comparecerem no ato de entrega da UBS no dia 23 deste mês, na comunidade
do Buçú Grande. Por fim, disse que é desta forma que um município se
desenvolve, através do companheirismo. Usou a palavra no Grande Expediente
o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, que após cumprimentar os colegas
Edis nominalmente e por seguinte as pessoas presentes, ressaltou que a cada
dia o Município de Augusto Corrêa escreve a sua história, vale ressaltar que os
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trabalhos das comissões que tramitam nesse Poder, acontecem de forma
idônea e imparcial. O Vereador asseverou que, passamos por uma instabilidade
no cenário político, as quais provocam crises democráticas, contudo, declara
que este município ao contrário vive um fortalecimento da democracia cada vez
mais concreta. No ensejo, cobrou a este Parlamento um amadurecimento de
forma consciente e coerente, uma triagem de decoro, proferindo que discursos
demagogos são indignos e inaceitáveis quando a dita Instituição que representa
o povo, porque neste Poder cada Vereador tem o seu lado, o que é normal,
mas, nesse processo estão de forma imparciais, complementou. Reportou- se
acerca de ter estado no Gabinete do Vice Governador do Estado, cuja visita
somente comprova que os Vereadores estão ativos na busca de melhorias ao
município de Augusto Corrêa. Ademais, informa que marcou audiência com o
Secretário de Tecnologia do Estado, o qual viabilizará cursos profissionalizantes
para este Município voltados à educação, diante disso, solicitou o envio de um
ofício a este, agradecendo- o pelo curso de administração pela UFPA, neste
município. Conclui, enfatizando que através do mandato dos Vereadores, este
Município já recebeu mais de cinco milhões em recursos para o Executivo
Municipal investir. Em seguida, foi convidada a se pronunciar a Sra. Verª.
Glaucia F. de Araújo Sério, que cumprimentando aos seus Pares e demais
pessoas presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Fez referencia ao
trecho Bíblico extraído do livro de Mateus, Cap.97, Vers.08, proferindo que vive
porque crê, e é buscando a Deus que alcançamos as coisas que almejamos.
Adentrou acerca do trabalho que realiza fora deste Poder, sobretudo, em buscar
melhorias a este município. Diante do exposto, disse que esteve na capital do
Estado em reunião com o Superintendente da FUNASA, tratando sobre o
problema de escassez de água, a vereadora expôs que no bairro Cidade Nova
estar localizado um Macro Sistema de Água, com três poços, objetivando
atender a população desta cidade, mas, apenas um funciona, naquela ocasião,
o referido superintendente explicou que o não funcionamento destes poços,
aconteceu em função da falta de manutenção. No ensejo, solicitou verbalmente
um Projeto de Lei que dispõe sobre a Proibição do uso de Canudinhos, para a
vereadora o projeto é importante e o prejuízo que o material plástico causa ao
meio ambiente é grandioso, a mesma retrucou que junto a uma força tarefa
mundial, possam engrossar na luta pela preservação do meio ambiente. Após,
felicitou a Gestão Municipal pelas obras que vem sendo executada, isso é
valorizar o imposto pago por cada munícipe, como exemplo citou a obra da
escola do Jutaí. Encerrou, manifestando- se de acordo a demanda que solicita
reajuste nas diárias dos servidores do Governo Municipal, pela importância de
valorizar o servidor público. No momento oportuno, manifestou- se o Ver.
Messias Gama, afirmando que os serviços executados na estrada do Jandiá dos
Cunha ao Satubin, foram realizados pela Secretaria de Obras. A seguir, fez uso
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da palavra a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que saudando os Sres. Vereadores
e demais presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Iniciou o seu
pronunciamento, congratulando- se com o Executivo Municipal pela manutenção
efetuada na Rua Joaquim Ferreira Seixas, assim como, pela escola na Vila do
Jutaí. A Vereadora fez uma reflexão acerca da vida, e frisou veementemente
que as situações de angustias que acontecem neste município são pela falta de
diálogo, no entanto, as cobranças existem não somente para criticar, mas, para
dar respostas ao povo que tanto cobra. Ademais, procedeu uma leitura de
iniciativa da Constituição Federal, a qual assegura os direitos do cidadão, o que
muitas das vezes é esquecido. Declarou- se solidária a iniciativa do reajuste nas
diárias dos servidores do Executivo Municipal e retrucou que a insalubridade
também é muito importante, além de ser um direito garantido ao servidor por
expor risco à sua saúde. Enfim, insinuou que valores devem ser depositados
naquilo que realmente importa. Prosseguindo, utilizou a tribuna o Sr. Ver. José
Benedito G. Fernandes, reportou- se ao cenário que passa a Vila de Nova
Olinda pela falta de um sistema de água com capacidade suficiente para tender
a demanda. Diante da problemática, informou que marcou reunião com o
Senador Paulo Rocha para o dia 23 deste mês, justamente para tratar deste
assunto, sobretudo, ao recurso na importância de duzentos e sessenta mil reais,
que será inserida na construção desse sistema. Ressaltou o Vereador que, estar
viabilizando emendas parlamentares para consolidar na restauração do trapiche
de Nova Olinda. Deste modo, informa que o Dep. Federal Airton Faleiro
disponibilizará um recurso na ordem de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais),
para ser aplicado na área da saúde, que de acordo, será investido no Hospital
São Miguel. Com relação à pavimentação asfáltica nas ruas de Nova Olinda, é
uma situação que causa incerteza aos moradores, mas, aguarda que em breve
este seja realizado, porque o empenho dos Vereadores é comprovado para o
bem comum da população. De posse da palavra o Sr. Presidente, Vereador
Niaris Nogueira Ferreira, que após efetuar cumprimentados aos presentes,
congratulou- se com o Governo Municipal, mediante execução de obras no
município, proferindo que este Parlamento não tem como objetivo impedir o Sr.
Prefeito de trabalhar, e sim, que este atue de forma correta. Outrossim, lembrou-
se dos requerimentos que fez, solicitando a recuperação do ramal Travessa do
Dez/Boa Fé, então, questionou que os serviços executados na ponte destas
localidades não foram concluídos, notificou que ao ser procurado por alguns
moradores, buscou reunir- se com os mesmos a proceder serviços para
recuperar a dita ponte, assim sendo, aguada que providencias sejam tomada
por parte do Executivo Municipal, no sentido de executar melhores serviços
naquele local e com isso mais segurança. Em seguida, fez um chamamento ao
Governo Municipal para que tome medida urgente para recuperar os bairros
desta cidade, os quais estão em péssimas condições, essa questão que
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necessita ser olhada com carinho. Na oportunidade, registrou a leitura de uma
carta, atribuída ao Sr. Cicero Pereira Neto contida algumas ameaças, o mesmo
é autor das denuncias proferidas ao Prefeito Municipal, relata que isso somente
é o resultado do trabalho que vem sendo executado pelos Sres. Vereadores no
Parlamento Municipal, diante desta situação medidas já foram tomada, e
ultimou, declarando que não se intimidarão. Franqueada a palavra ao Edil
Francisco Valécio, o mesmo deu ciência ao Boletim de Ocorrência, realizado por
sua esposa que retrata que fora vitima de ameaças e citou que as providencias
já estão sendo feitas para identificar o elemento. Em seguida, o Sr. Presidente
submeteu para discussão e votação os Requerimentos de nº21, do Sr. Ver. José
Benedito G. Fernandes e nº10, do Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa,
estando aprovados por unanimidade. No momento oportuno, a Presidente da
CCJ marcou reunião com os demais membros da supracitada comissão às
10:00hs( dez horas) para o dia 21 deste mês, no Salão Plenário deste Poder.
Oportunamente, a Sra. Verª. Glaucia Sério marcou uma reunião neste Poder
para o dia 22 deste mês, às 10:00 hs (dez horas), na ocasião pleitear acerca do
Projeto de Lei sobre a  Proibição ao uso de Canudinhos e solicitou para estar
presente na reunião a Assessoria Jurídica deste Poder. Ademais, o Sr. Ver.
Jamerson William na qualidade de Presidente da Comissão Processante
nº73/2019, marcou reunião com os demais membros da comissão, para esta
data no salão Plenário desta Casa de Leis, na oportunidade apresentar a Defesa
Prévia do denunciado Sr. Iraildo Farias Barreto, Prefeito Municipal de Augusto
Corrêa. Não tendo mais nada a ser tratado nem comentado o Sr. Presidente
encerrou a presentes sessão e marcou a próxima para o dia 27 deste mês. Sala
do Salão Plenário Domingos Nivaldo Lima, Câmara Municipal de Augusto
Corrêa, em 20 de agosto de 2019.


